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To πρώτο ξενοδοχείο 
ανοίγει στην Ελλάδα 
n Dolphin το 2012 
To πρώτο ξενοδοχείο του επενδυτικού προγράµµατο5 The 
Porto Helli Collection, ChJjous 300 εκατ. ευρω, που υλοποιεί 

ο Οµιλθ5 Dolphin Capital Investors στο Πόρτο Χέλι 
Αργολίδος σε ιδιόκτητη έκταση 3.740.000 τ. µ., θα λειτουργήσει 

το 2012. Αυτό ανέφερε χθεε ο ιδρυτήε και διευθύνων 
σύµβουλοε Tns εταιρεία5 κ. MRtos Καµπουρί6ns, 

ο onoios παρουσίασε τα επενδυτικά σχέδια του οµίλου 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον κ. Καµπουρίδη, 

n Dolphin έχει αντλήσει 900 εκατ. ευρω από 
την εισαγωγή Tns στο βρετανικό χρηµατιστήριο AIM και 
έχει µέχρι τώρα διαθέσει 750 εκατ. ευρω για αγορέε α̂ ^̂ m̂ 

κινητών και ανάπτυξη vns, ε- 
πιφάνειαε άνω των 63.000 

ΣΐΠν ΕΛΛΟΟΟ BO στρεµµάτων στην Κύπρο, 

υλοποιηθούν έξι την̂ Ελλάδα· τΏ1 Τουρκία· 
w p την Κροατια, τον Παναµά και 

εΠενδίΙΙΙΚά ΟΧέ- τη ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία. 

δια µε εκτιµώµε- Η σηµερινή αζία "άγιου.ε" 
uivj µι. i.imiHuuHi. νεργητικου Tns ξεπερνάει 
VO ΠροϋΠΟλΟγΐ- τα 1,9 δισ. ευρω. Ο κ. Κα-,ΐτΕ,, 

,-.,,,,Ί µπουρίδηε τόνισε ότι στην σµο 2 δισ. ευρω. ύ̂δµαέχουν διατεθείψαα. 

γορά εκτάσεων 250 εκατ. 
ευρω, ενώ σε πέντε χρόνια έχει δεχθεί 2.000 προτάσειε 
για αγορά επιπλέον Yns. Onios υπογράµµισε, στην Ελλάδα 

θα υλοποιηθούν έξι επενδυτικά σχέδια, µε εκτιµώµενο 
προϋπολογισµό 2 δισ. ευρω και otis άλλε5 χώρε5 επτά. 
Μέχρι σήµερα, ο όµιλοε έχει εξασφαλίσει άδειε5 για την 
υλοποίηση τεσσάρων ξενοδοχείων στη χώρα µα5. Ο κ. 
Κάµπου pi6ns ανέφερε ότι έχουν γίνει επαφέ5 µε στελέχη 

του υπουργείου Οικονοµία5 και Ανταγωνιστικότητα5 
και έχει κατατεθεί υπόµνηµα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 

ο όµιλθ5 προκειµένου να βελτιωθούν οι ρυθµοί 
αδειοδότηση5 των επενδύσεων. Os ιδανικό µοντέλο 

επίλυσα προβληµάτων γραφειοκρατίαε χαρακτηρίζει το 
κυπριακό, το οποίο προβλέπει για κάθε σηµαντική επένδυση 

την πραγµατοποίηση διαδοχικών συσκέψεων 
µε τη συµµετοχή συναρµόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. 
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